Landmand gik til jobcenter for
at få flygtning i praktik
Heine Plagborg har både fået en medhjælp til
kartoffeloptagning og en kilde, der kan gøre ham klogere på
konflikten i Syrien. Riyad er glad for sit praktikophold på
gården, for det er godt for integrationen, siger han.
Af Anette Jorsal

Da debatten om flygtninge havde nået nye højder, henvendte planteavler
Heine Plagborg sig til jobcentret i Grindsted. Han ville høre, om der var en
syrisk flygtning, der havde lyst til et praktikforløb på en gård.
-

Jeg har brug for en medhjælp, når der skal tages kartofler op, og
der en masse andre småopgaver på gården. Samtidig er jeg af
natur nysgerrig, og jeg vil gerne høre om, hvad der sker ude i
verden fra kilderne selv, siger Heine Plagborg.

Riyad er i praktik hos landmand Heine Plagborg og hjælper bl.a. med at tage
kartofler op. De dage, hvor de skal tage kartofler op, henter Heine Plagborg sin
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syriske medarbejder i Billund kl. fire om morgenen. Foto: Maria Tuxen
Hedegaard.

Via Give-Grindsted Uddannelsescenter fik han kontakt til Riyad Musleh,
som har været i Danmark siden begyndelsen af 2015. Han er 50 år og bor
med sin familie i Billund. Han arbejdede på en pølsefabrik uden for
Damaskus, da han flygtede. Tidligere har han arbejdet i byggebranchen.
Han er rigtig glad for at have fået et praktikophold på Heine Plagborgs
gård, Søndermarksgård på Ribe Landevej.
-

Det letter integrationen for mig, når jeg kan være blandt danskere i
det danske samfund. Jeg lærer også noget om at arbejde i
Danmark og hvilke muligheder, der er.
Jeg kan arbejde med hvad som helst. Det behøver ikke være det
samme arbejde, som jeg havde før.
Alt arbejde gør mig glad, men herude er det især Heines måde at
være på, der gør mig glad. Han er meget human, og hvis der er
noget, som jeg har brug for ud over mit arbejde, så vil han også
gerne hjælpe, fortæller Riyad.

Riyad Musleh går på sprogskole tre dage om ugen og er i praktik tirsdag
og torsdag. Det tager tid at lære det danske sprog, men så finder man
bare en udvej.
-

Vi taler sammen på dansk og med fingrene. Det er sådan, det er.
Somme tider går vi fejl af hinanden, men skidt med det. Hvis det er
helt galt, ringer vi til Mariam Atris (integrationsmedarbejder ved
uddannelsescentret, red.). Det er uhyre vigtigt, at vi har den
mulighed. Hun er vores livline, siger Heine Plagborg med et smil.

Heine Plagborg er vældig godt tilfreds med arrangementet.
-

Jeg får noget ud af det, og Riyad får noget ud af det, siger han og
tilføjer:

-

Men man er nødt til at ofre den tid, der skal til, og hvis man vil gå
ind i det her, skal man gøre det med åbent sind.
Det kan ikke hjælpe at stå fast på, at sådan gør vi i Danmark. Kort
efter Riyad kom, startede ramadanen, og her må man være
indstillet på, at det kan gå ud over effektiviteten, at de heller ikke
må drikke vand.

Han er ikke bange for at gå ind i et lignende arrangement igen.
- Jeg mener faktisk, det er en samfundspligt at tage godt imod de
flygtninge, der er kommet.
FAKTA
Heine Plagborg er planteavler og driver Søndermarksgaard med 200
hektar, hvoraf 60 hektar er lagt ud med kartofler.

